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Vamp åpner med sju strake  
Vamp er ute med den kritikerroste platen «Siste stikk». Onsdag starter de en 
ny turné med sju strake konserter i Bergen.  

- Bergen er blant de stedene hvor vi har størst publikum. Og best, sier Vamp-sanger Øyvind 
Staveland til ibergen.no.  

Innvier Ole Bull 
Mellom 2. og 5. november skal Haugesund-bandet spille sju konserter på Ole Bull Scene. Staveland lover en 
spennende miks av gamle og nye låter.  

- Vi jobber alltid for å få til den beste konserten. Nå er vi snart ferdig med å grue oss, og er klar for turné. Vi har 
masse overskudd etter sommeren og de gode kritikkene, sier han.  

Vamp synger på dialekt, og sangene handler «om hav og lengsel». Likevel mener Øyvind Staveland at bandet er 
Norges mest urbane fenomen.  
- Folk er ikke så interessert i oss på bygdene. Der er de mest interessert band 
som kan spille til dans. Men i byene spiller vi konsert etter konsert, sier Staveland. 

Bredt publikum 
Vamp-sangeren kan fornøyd konstatere at bandet skal spille sju konserter i både 
Bergen og Stavanger, i tillegg til flere konserter over hele landet.  

- Vi har et usedvanlig bredt publikum. Det finnes ikke aldersbestemmelser på 
musikken vår. Av og til tenker jeg «er vi for folkelige?», men det er jo ikke 
nødvendig å leite etter negative ting, sier Staveland.  

- Vi kan spille i alt fra barnehager til aldershjem, humrer han.  

Plate for konen 
Vamp kom nylig ut med platen «Siste stikk», som har fått anmeldere i de fleste 
aviser til å trekke frem terninger med fem og seks øyne. Platen ble dedisert til 
Stavelands avdøde kone.  

- Hele platen er jo til henne, men det er i sangene «Eg ser deg overalt» og «Kim 
du nå va?» det er tydeligst. Det er i grunnen en plate om livet, sier Staveland.  

Vamp legger ut på turné 2. november. Klikk her for å sjekke turnélisten.  

30.10.05 10:17  
  

PÅ TURNÉ: Haugesunderne i Vamp legger ut på turné denne uken. 
(WWW.VAMP.NO)

Av Asle 
Bentzen 

 

18:50: Enerly er operert  
17:13: Mulla Lomheim og 
nynorsken  
16:23: Potter-billettene rives bort  
15:16: Vollvik kan inkassere  
14:49: Grått og mildt  
13:59: Erkjenner voldtekts-forsøk  
13:09: - Kjøpte smågutter med 
hasj  
11:37: - Vi tenker på deg, Dagfinn  
08:55: - Underslo el-avgift til 25 
mill  
08:25: Lekker hemmelig adresse  
07:50: Tilbyr forsikrings-selskaper 
tyvegods  
07:28: Halloween-fest ble helvete  
06:59: - Bestikker ungene til å 
holde seg ute  
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Få nyhetene rett i innboksen 
Meld deg på TV 2 Nettavisens nyhetsbrev. 

Mer informasjon 

 
       Mottakers epost-adresse Din epost-adresse Send

Hvilke tidspunkt vil 
du motta nyhetsbrevet?  kl 08:30     kl 11:30     kl 15:30 

Epost-adressen din:  Meld meg på!

Side 1 av 2ibergen.no

31.10.2005http://pub.tv2.no/nettavisen/ibergen/article482085.ece




